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Нецензурщина і блатний жаргон стали звичним явищем у нашому 

повсякденні, неначе частина населення забула нормальну людську мову. 

Розмовляють матом усюди: на вулиці, на виробництві, в установах, на 

ринках, у місцях відпочинку, у себе вдома... Лаються і жінки, і чоловіки, 

молодь та підлітки (дівчата не виняток). Інколи матюки можна почути й 

від маленьких дітей, що найбільше вражає, бо ж вони ще не розуміють, що 

то погані слова і яке їхнє значення, але із захопленням копіюють дорослих. 

Жахливо те, що трапляються такі «мудрі» дорослі, які це фільмують і 

виставляють відео на інтернет-сайтах та ще й потішаються з того, як їхні 

малюки кумедно матюкаються. 

В усі часи була проблема з культурою мови, проте колись ненормативну 

лексику частіше можна було почути від людей з кримінального середовища 

чи з низьким освітнім рівнем, або ж від тих, що зростали у 

неблагонадійних сім’ях, і т. п. Дозволяли собі лайку і високопосадовці до 

підлеглих, щоб показати свою зверхність і хто головний. Проте ще якихось 

60-70 років тому за лайку в людних місцях карали штрафами. У Давній 

Русі після прийняття християнства лихослів’ю (воно вже тоді існувало) 

було оголошено війну. За матюки злісним порушникам могли привселюдно 

дати доброго прочухана — побити батогами, або ж взагалі стратити.  

 



Більшість взагалі вважає, що лайливі слова дісталися нам 

у спадок від росіян. Проте це не зовсім так. Бо ще до того, як 

виникла Російська держава, існувала ненормативна суто 

українська лексика, про що свідчать факти у давніх 

літописах, а також сороміцькі пісні, які збереглися в 

українському фольклорі до наших днів. Тому більш 

вірогідною є теорія про те, що багато «поганих» слів дісталися 

нам від наших пращурів-язичників (праіндоєвропейських 

народів). Хоча у ті часи більшість з них не мала стільки 

варіацій у використанні і того негативного значення, якого 

набула нині.  



Навпаки, за версією одних дослідників, їх вважали 

священними, бо нібито означали імена богів і їх 

використовували в язичницьких обрядах, за версією других — 

означали імена демонів, яких викликали під час шаманських 

ритуалів, щоб навести на когось псування або ж накласти 

прокляття. 



Полтавський дослідник Ростислав Шевченко переконаний, 

що лайку в давні часи використовували лише у бою, на полі 

«брані», і на різних прикладах показує, як слова, якими 

колись називали елементи озброєння чи певні бойові дії, 

згодом втратили своє первісне значення і набули нового — 

вульгарного та брутального, яким нині послуговуються 

любителі полаятися... 

Прикладом спеціального використання матюків з метою 

завдати якнайбільшої образи опоненту, є історичні факти 

існування на Русі у давні часи «професійних матюкальників» 

(в Європі їх називали «рибальдами»), котрі під час битв 

відбірною лайкою та демонстрацією сороміцьких частин тіла 

намагалися підірвати моральний дух ворога, розгнівити його і 

таким чином заманити у пастку, щоб потім знищити. 

 



Усі народи з давніх-давен мали свою нецензурну лексику. 

Зазвичай вона стосується таких тем, як статеві органи, 

випорожнення чи інші нечистоти, світ тварин, яким 

характерні якісь негативні з нашої точки зору риси, розумових 

здібностей людини або ж богохульство. А російський чи то 

слов’янський мат настільки популярний, що його у лайці 

використовують навіть іноземці.  

 





Все, що вимовляє людина, — це не випадковість, і немає 

значення усвідомлено вона говорить, чи ні. Все це — 

відображення її мислення і стану її душі.  

Містичною складовою нецензурних слів в езотериці 

вважають злість, яка кипить у людському серці і з'єднує 

людину з руйнівними силами, роблячи їх рабом. 



Все, що вимовляє людина, — це не випадковість, і немає значення 

усвідомлено вона говорить, чи ні. Все це — відображення її мислення і 

стану її душі.  

Містичною складовою нецензурних слів в езотериці вважають злість, 

яка кипить у людському серці і з'єднує людину з руйнівними силами, 

роблячи їх рабом. 

Недаремно ж саме слово «лихослів’я» має дві складові — «лихо» і 

«слово», і ще з давніх-давен воно вказувало на те, що через нього може 

статися лихо, кара Божа.  

Було доведено, що й ритм — енергетика слова, наповненого емоціями, 

викликає вібраційний відгук у тілі живої істоти. Наприклад, коли людина 

постійно лається, то хромосоми клітин поступово змінюють свою 

структуру, в молекулах ДНК закладається негативна програма 

самознищення. Спотворення згодом стають настільки значними, що 

впливають на стан здоров’я особи — ослаблюється імунітет, швидше 

старіє організм, виникають нібито без причин різні захворювання, у тому 

числі й психічні. Потім це передається і потомству. 



ДНК «сприймає» не лише значення слів, а й те, які емоції їх 

супроводжували. Хвильові «вуха» ДНК безпосередньо 

засвоюють звукові коливання. При цьому для ДНК немає 

значення, чи співрозмовник жива людина, чи телевізійний 

герой. Складність ще й у тому, що необов'язково сваритися 

самому. Страждають і ті, хто перебуває в середовищі людей, 

які матюкаються. А особливо — діти, бо їхнє енергетичне поле 

ще слабеньке і вразливе.  

Також є докази того, що через певні предмети чи рідини за 

допомогою наговорів можна перекласти на когось негативні 

руйнівні програми (тобто і тут використовується магічна сила 

слова). 



У медичній практиці трапляються випадки, коли люди з певними 

видами паралічу не можуть сказати жодного нормального слова, але не 

спиняючись вимовляють цілі речення, як-то кажуть, з триповерхового 

мату.  

Священнослужителі-екзорцисти, езотерики переконують, що коли 

людина лається, то це через неї говорять демони. 

На противагу цьому, свідченням позитивного впливу наших думок і 

слів є тисячі доказів цілющих властивостей молитов і йорданської 

намоленої води. А також те, що коли в сім’ях чи колективах не 

вживають ненормативної лексики в спілкуванні, там більше миру і 

гармонії у стосунках.  

Хвороби беруть початок на духовному плані, в наших словах, 

думках, емоціях, почуттях, діях, вказує на висновок: якщо хочемо 

зберегти гармонію душі і здоров’я, треба намагатися уникати 

лихослів’я, частіше звертатися до прекрасного в усіх сферах життя, 

прагнути до любові в душі. До цього закликають усі релігії. 



Науковці з'ясували, що лихослів'я може мати несподівані переваги – 

воно надає переконливості вашим промовам і навіть полегшує біль. 

Більше за те, цілком можливо, що лайки народжуються зовсім не в тій 

частині нашого мозку, яка відповідає за вживання решти слів. 

Якщо за більшість мовних навичок відповідає кора головного мозку і 

певні ділянки в лівій півкулі, то лайки, вочевидь, пов'язані із древнішим 

відділом мозку. 

В азіатських культурах більшість лайок пов'язані із соціальним 

статусом, предками і збереженням власного обличчя. 

Дослідження свідчать, що лайки підвищують ефективність та 

переконливість повідомлення, особливо коли вони вживаються 

несподівано. 

Дослідження свідчать, що потенційна користь від вживання лайки 

прямо залежить від того, наскільки табуйованим є цей вислів для вас, а це, 

своєю чергою, спричинене тим, як часто вас карали в дитинстві за 

вживання таких слів. 

Експеримент 2013 року показав, що люди, яким у дитинстві суворо 

забороняли лаятись, мали підвищену провідність шкіри (міра 

фізіологічного збудження), коли зачитували вголос список з 

непристойними висловами. 



Помилкою є загальноприйнята думка, що мат – це слов’янська 

традиція. Лихослів’я на Русі до середини ХІХ століття було криміналом і 

покарання могло мати навіть смертну кару. 



Виходячи з усього вищесказаного, можна зазначити основні функції 

ненормативної лексики: 

1) Засіб вираження профанного початку 

2) Засіб протиставленого початку сакрального 

3) Засіб дружнього підбадьорювання 

4) Дуельний засіб 

5) Для самознищення 

6) Засіб зниження соціального статусу адресата 

7) Лайка – це пароль 

8) Для самопідбадьорювання 

9) Реалізація елітарності культурної позиції через ї заперечення 

10) Щоб бути «людиною без упереджень» 

11) Символ співчуття пригнобленим класам 

12) Засіб катарсису 

13) Засіб встановлення контакту між рівними людьми 

14) Виражає відношення двох до третього як козла-відбувайла 

 



15) Залучення уваги 

16) Передання опонента у владу злих сил 

17) Щоб збити з пантелику 

18) Магічна функція 

19) Ритуальна інвективізація мови 

20) Відчуття влади над «демоном сексуальності» 

21) Демонстрація статевої приналежності мовця 

22) У психоаналізі застосовують для лікування нервових розладів 

23) Інвектива як бунт 

24) Патологічне лихослів’я 

25) Поділ на дозволені та недозволені групи 

26) Засіб вербальної агресії 

27) Інвектива як мистецтво 

28) Як вигук 

Серед зазначених функцій є такі, що вказують на негативні сторони 

НЛ, а є й такі, що намагаються вказати на переваги лихослів’я. Звичайно, 

що кожна особистість відмічає для себе корисність саме тих функцій, які є 

для неї ближчими в її повсякденному житті. 



Діти починають вживати ненормативну лексику у шість 

років, а можливо, й раніше. А дорослі в середньому 

лихословлять від 0,5 до 0,7% від загального часу розмов, отже, 

ми можемо вимовляти десятки проклять щодня, залежно від 

нашої балакучості. 

Основними ознаками вживання ненормативної лексики у 

дітей є наступні: 

- Наслідування дорослих 

- Взаємодія з однолітками 

- Соціальна незахищеність 

- Засоби масової інформації 



Майже єдиним із позитивних моментів вживання таких слів можна 

зазначити, хіба що, правильне і доцільне вживання молодіжного сленгу, з 

метою порозуміння в певних ситуаціях. 

Слова, що допоможуть бути на одній хвилі з молоддю: 

«хайп» - підняття галасу, піар, щось модне 

«чілити» - розслаблятися, прохолоджуватися, витрачати час даремно 

«жиза» - життя 

«ізі» - просто, легко 

«агритися» - злитися, скаженіти, дратуватися 

«го» - вживають, коли когось кудись кличуть 

«сорян» - вибач 

«рофлити» - голосно сміятися, пожартувати з когось 

«фуді» - так називають любителів смачно поїсти 

«кек» - іронічний злий сміх 

«бінджвотчинг» - запійний перегляд серіалів 

 




